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Denne begrensede høringen gjelder bare endringer som er gjort på forslag til
utbyggingsløsning for bosenteret etter offentlig ettersyn, og som kan ha
konsekvenser for naboer. Øvrige merknader fra naboer og offentlige myndigheter
etter offentlig ettersyn blir besvart i komplett planforslag.
Planforslaget som var på høring 08.05.2021- 21.06.2021 viste en bebyggelse som er
plassert i en L-formasjon mot Sandbrekkevegen og brannstasjonen i
Sandbrekkevegen 10.
Etter videre utvikling og detaljering av prosjektet av ny prosjekterende, etter offentlig
ettersyn, samt tilbakemelding fra Byarkitekt og Byplan avdelingen, er det gjort noen
endringer. Endringene gjelder fargevalg, løsning med saltak, samt at kvaliteter på
uteoppholdsareal og «grøntdrag» er åpnet opp noe mer mellom byggene i foreslått
løsning til begrenset høring. Dette har påvirket høyde og utnyttelse. Antall boenheter
er uendret, 9 enheter i bosenteret og 8 kommunale utleieenheter.
•

Takformen har endret seg fra flatt tak til saltak og som en følge av det er
byggehøyden økt fra kote 54 til kote 55.

•

Avtrappingen av byggene er endret noe, og maks % av bygningsvolumet målt
i BYA som kan utformes med maks byggehøyde er endret i fra 70% til 30%.
Endret byggegrense mot Sandbrekkeveien, rundt eiketreet. Den er justert for å
gi plass til uteplass med takoverbygg og sykkelparkering.
Grad av utnytting er økt fra 100 % til 120% BRA.

•
•

Byarkitekten uttalte til offentlig ettersyn at leilighetsbyggene bryter skalaen i høyde,
lengde og bredde. De anbefalte at det utformes som to bygningskropper med gode
lysforhold imellom. I tillegg anbefalte de å trekke boligene lenger bak på tomten, og
legge dem i to rekker mot øst og nord for å for å få et ordentlig vestvendt
uteoppholdsareal.
Det ble gjennomført arbeidsmøte med Byplan og Byarkitekt 03.12.2021 hvor en
avslutningsvis oppsummerte med at siden man var kommet så langt i prosessen
kunne det bli vanskelig å få gjennomført en større endring i grep og plassering av
byggene på tomten. Partene var enige om at det er ikke ønskelig med større
endringer som ville kunne gå ut over fremdriften i prosjektet.
Til å imøtekomme deler av tilbakemeldingen fra Byplan og Byarkitekt er kvalitet på
uteoppholdsareal og arkitektonisk uttrykk bearbeidet. Disse er presentert i nye
illustrasjoner som også skal sikres nærmere i bestemmelsene.
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Figur 1. Utsnitt av plankart ved offentlig ettersyn. Utnyttingsgrad 100% BRA og maks byggehøyde kote
54.

Figur 2. Utsnitt av plankart ved begrenset høring mai 2022. Utnyttingsgrad 120 % BRA og maks
byggehøyde kote 55.

Beskrivelse av endringene:
Mellomrommet mellom de to byggene er utvidet i det nye forslaget. Amfitrappen gir
mer lys og «luft» til uteområdet og knytter det offentlige (Sandbrekkevegen) og det
private (grøntområde mot nordøst) sammen. Etablering av større plantekasser i
trappene vil bidra til en "grønn" forbindelse gjennom anlegget.
Byggenes første etasje på bakkeplan vil være beboernes fellesområder og
personalområder, her er det flere utganger fra fellesstuer og møterom som inviterer
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til bruk av uteområder mot Sandbrekkevegen. Disse arealene vil ha gode solforhold i
store deler av dagen.

Figur 3. Før: Utbyggingsløsning ved offentlig ettersyn- sett fra Birkelundsbakken.

Figur 4. Etter: Ny utbyggingsløsning- sett fra Birkelundsbakken.
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Figur 5. Etter: Ny utbyggingsløsning, øverst: sett fra Sandbrekkevegen, nederst: sett fra
Birkelundsbakken.

Konsekvenser for naboer
På bakgrunn av merknader som kom inn til offentlig ettersyn, er Birkelundsbakken 3b
og Sandbrekkevegen 19 spesielt vurdert.
Birkelundsbakken 3b:
Til oppstart har nabo i Birkelundsbakken 3B bemerket at de har et betydelig uteareal
som ligger på grunnplanet (kote +50). De ber om at det tas hensyn til dette
utearealet ved planlegging og plassering av de nye boligene. Forslagsstiller opplyser
om at planlagt bebyggelse vil, på grunn av høyden til planlagt bebyggelse og avstand
til boligen, ikke føre til innsyn i særlig grad. De ønsker at dette blir illustrert.
Svar: Bebyggelsen (i Sandbrekkevegen 10) er nå endret fra kote 54 til kote 55. Selv
om Birkelundsbakken 3b har sitt uteareal på kote 50, så er det svært begrenset hvor
mye innsyn de vil få på grunn av høy vegetasjon mellom eiendommene, se fig. 6. I
tillegg vender bebyggelsen seg først og fremst mot sørvest. Sol/skyggeillustrasjonene
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viser at det er minimalt med sol som forsvinner for Birkelundsbakken 3b.
Planforslaget gir noe skygge på eiendommen 20.mai kl.18, men det er på det arealet
som ligger med vegetasjon/trær i dag.

Figur 6. Illustrasjon av ny bebyggelse mot Birkelundsbakken 3b.

Figur 7. Illustrasjon som viser situasjon mellom Birkelundsbakken 3 og boligtunet. Link Arkitektur.

Sandbrekkevegen 19
Til offentlig ettersyn mener naboene i Sandbrekkevegen 19 at påstanden om at
naboene i Sandbrekkevegen 19 «ikke vil få redusert utsikt, økt innsyn eller tap av sol»,
er misvisende og feilaktig. De mener at de mister sikt og kveldssol og får mer innsyn.
Svar: Sandbrekkevegen 19 ligger lavere enn Sandbrekkevegen. Planlagt
utbyggingsområde består i dag av høy vegetasjon og trær. Ny utbygging vil i liten
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grad påvirke utsikt og sol/skygge forhold, og det vil gi minimalt med innsyn, se fig.8.
Planforslaget vil ikke påvirke solforholdene på eiendommen.

Figur 8. Illustrasjon av ny bebyggelse mot Sandbrekkevegen 19.

Figur 9. Illustrasjon som viser situasjon mellom Sandbrekkeveien 19 og boligtunet. Link Arkitektur.
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Sol/skygge

Figur 10. Sol/skygge vårjevndøgn (20.mars) kl. 15.

Figur 11. Sol/skygge 20.mai kl. 18.

Figur 12. Sol/skygge 20.mai kl. 20.
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Figur 13. Sol/skygge sommersolverv (21.juni) kl. 18.

Figur 14. Sol/skygge sommersolverv (21.juni) kl. 20.
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Figur 15. Illustrasjon (av ny situasjon) som viser nytt tak med maks kotehøyde +55.

Figur 16. Oppriss (av ny situasjon) som viser tak med maks kotehøyde + 55.
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Endringene er illustrert i 3D-illustrasjoner under. Illustrasjonene som henviser til «før»
viser til planforslaget ved offentlig ettersyn, og ikke til dagens situasjon.

Figur 17. Før: Utbyggingsløsning ved offentlig ettersyn- sett ovenfra.

Figur 18. Etter: Ny utbyggingsløsning- sett ovenfra.
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Figur 19. Før: Utbyggingsløsning ved offentlig ettersyn- sett fra Sandbrekkevegen.

Figur 20.Etter: Ny utbyggingsløsning- sett fra Sandbrekkevegen.
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Figur 21. Før: Utbyggingsløsning ved offentlig ettersyn- sett fra Sandbrekkevegen.

Figur 22. Etter: Ny utbyggingsløsning- sett fra Sandbrekkevegen.
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Figur 23. Før: Utbyggingsløsning ved offentlig ettersyn- sett fra Sandbrekkevegen.

Figur 24. Etter: Ny utbyggingsløsning- sett fra Sandbrekkevegen.
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Høringen omfatter følgende dokument:
• Plankart, datert 07.04.2022
• Illustrasjonsplan, datert 06.04.2022
• Illustrasjoner før og etter offentlig ettersyn, sol/skygge, datert 11.03.2022
• Illustrasjoner- Sandbrekkevegen 19, datert 19.04 og 03.05.2022
• Illustrasjoner- Birkelundsbakken 3b, datert 19.04 og 03.05.2022
• Hovedsnitt 1- 200 A og B, datert 03.05.2022
• Hovedsnitt 1- 200 C og D, datert 03.05.2022
• Terrengsnitt A med planer, datert 03.05.2022
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